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1. Profiel 
Stichting Ganesha is een organisatie die zich inzet voor hulpverlening aan 
kansarme en/of gehandicapte bevolkingsgroepen in zuid-India. Dit doen we door 
middel van diverse projecten ter verbetering van de levensomstandigheden van het 
gehandicapte kind, zijn familie en het dorp. Het werkgebied van Stichting Ganesha 
is Zuid-India, de regio Tamil-Nadu. Tamil-Nadu is de meest zuidelijke regio van 
India en strekt zich uit over 130.058 vierkante kilometer. In deze regio wonen 
55.858.946 mensen. 
 
Administratieve gegevens: 
 
KVK:   17114229 
RSIN:  807954354 
Postadres: De Steenen Kamer 33, 5481 GC Schijndel 
E-mail: info@stichtingganesha.nl 
Internet:  www.stichtingganesha.nl 

2. Oprichter(s) / Bestuur 
Op 10 mei 1999 werd Stichting Ganesha opgericht door Jos Groenendaal. Het 
bestuur wordt gevormd door: 

secretaris: mevrouw PGWM Lamers 

penningmeester: de heer T. Maas ( bij oprichting mevrouw C Romijn) 

voorzitter: de heer AJRA Groenendaal 

Er zijn bij de stichting geen mensen in loondienst of op enige andere vergoeding 
werkzaam. 

 
Het begon allemaal toen, Jos Groenendaal, voorzitter van Stichting Ganesha, in 
1997 voor 10 maanden werd uitgezonden naar het dorp Keelottivakkam, Tamil-
nadu, zuid-India. Een uitzending op kosten van de Hogeschool west-Brabant. Na 
zijn terugkomst in Nederland bleef zijn hart in India en vele familieleden en vrienden 
leefden met hem mee. In 1999 vonden wij het verstandig om een stichting in het 
leven te roepen, omdat de hulp gestructureerd moest worden, zodat de hulp ook op 
langere termijn effect zou hebben. Dit is Stichting Ganesha geworden. Een stichting 
die in India kleinschalige, directe hulp biedt aan arme en gehandicapte kinderen en 
volwassenen.  

4. Doelstelling. 

1. Het ondersteunen en begeleiden van projecten in ontwikkelingslanden ten einde 
de ontplooiingsmogelijkheden, op het gebied van wonen en werken, van kansarme, 
gehandicapte bevolkingsgroepen te bevorderen,  



2. Het ondersteunen van de KOGS in het opvangen en verzorgen van visueel, 
lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte kinderen in India voorts al het geen met 
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  

3. Binnen de Nederlandse samenleving een betere beeldvorming met betrekking tot 
de ontwikkelingsproblematiek in de derde wereld landen tot stand brengen. De 
stichting streeft naar verbetering van de levensomstandigheden waarin de 
gehandicapte kinderen in India leven, zodat de ontplooiingsmogelijkheden van de 
kansarme kinderen bevorderd worden.  

5. Kernactiviteiten 

De hulpverlening door Stichting Ganesha richt zich op de individuele behoefte van 
juist die ene persoon. Uitgangspunt is wat die persoon wel kan, niet de handicap. 
Dat gebeurt met:  

K.O.G.S. 
De KeelOttivakkam Grama Sangam (K.O.G.S.) is een organisatie onder leiding van 
dr. Ph. D. Jeevanandam. De K.O.G.S. is een christelijke organisatie die werkt 
vanuit het dorpje Keelottivakkam dat ongeveer 75 km ten zuidwesten van Madras 
in zuid-India ligt. In het verleden zijn zij gestart met een opvangtehuis voor kinderen 
uit arme gezinnen. Ze bieden onderdak en scholing aan lichamelijk, visueel of 
verstandelijk gehandicapte kinderen uit de allerarmste gezinnen van zuid-India.  
Bij dit project met K.O.G.S. richt Stichting Ganesha zich op de aandachtsgebieden: 
opvang, scholing, medische zorg, leefomgeving, inkomensverbetering en 
werkgelegenheid. 

A. Kindertehuis Keelottivakkam 

     In het verleden is K.O.G.S. gestart met een opvangtehuis voor kinderen uit arme      
     gezinnen. Ze bieden onderdak én scholing aan ongeveer 60 lichamelijk, visueel    
     of verstandelijk gehandicapte kinderen uit de allerarmste gezinnen van zuid- 
     India. Alle kinderen worden met een busje naar de school gebracht en krijgen  
     scholing. 
 
     Bij dit project met K.O.G.S. richt Stichting Ganesha zich op de    
     aandachtsgebieden: scholing, medische zorg, leefomgeving,  
     inkomensverbetering en werkgelegenheid. Hieronder zal ik een aantal van de  
     projecten die wij bij de K.O.G.S. financieren beschrijven.  

B. Economische rehabilitatie  

De organisatie zich ook ten doel om werkgelegenheid voor de mensen in het 
dorp te creëren. Per jaar selecteert onze Indiase Sociaal Werker 30 volwassen 
gehandicapte cliënten in een omtrek van 60 km rondom het dorp Keelottivakkam. 
Dit is een dorpje ongeveer 75 km ten zuidwesten van Madras in Tamil-Nadu.  
De Sociaal Werker begeleidt de gehandicapte cliënt door samen te kijken hoe ze 



het geld, dat beschikbaar gesteld wordt, moeten besteden, met als doel 
economische rehabilitatie. Door middel van dit geld kunnen de gehandicapte 
mensen een nieuw leven beginnen. Een leven met werk. Ze kunnen een koe 
aanschaffen en melk verkopen, maar ook een winkeltje beginnen. Door dit 
project geven we gehandicapte mensen in India de kans om in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien.  
 
C. Spastische kinderen  

Per jaar selecteert de fysiotherapeut 30 spastische kinderen in een omtrek van 
60 km rondom het dorp Keelottivakkam. Voornaamste doel hiervan is het 
emotioneel en financieel steunen van een spastisch kind. De hulp wordt aan 
ieders persoonlijke situatie aangepast. 

 
D. Medische zorg  

In samenwerking met de KOGS hebben we vanaf 2003 de financiële lasten van 
een lokaal ziekenhuisje op ons genomen. Elke dag kunnen de arme mensen uit 
de omgeving hier terecht voor GRATIS medische zorg. Op jaarbasis geven we 
aan ongeveer 10.000 mensen gratis medische hulp.  
 
- Er is 24-uur per dag een Verpleegkundige aanwezig en bepaalde uren op een 
dag een arts.  

- Vanuit dit ziekenhuisje organiseren we elke maand een medisch kamp. Met de 
arts, verpleegkundigen en de sociaal werkers wordt dan naar de omliggende 
dorpen gegaan om medische zorg te bieden. 

- Voor de medische kampen hebben we elke maand een ander thema, 
zoals : diabetes, oogkampen, psychische kampen, etc. Bij deze 
kampen krijgen de mensen de beste zorg die op dat moment en 
op die plek te bieden is. Bovendien worden er veel cliënten geselecteerd voor 
een gratis (staar)operatie, of onderzoeken in het ziekenhuis. Bij dit project geven 
we per jaar ook ongeveer 400 brillen aan mensen die echt een bril nodig hebben, 
maar er geen kunnen betalen. 

6. Financiële middelen en Anbi status 

Stichting Ganesha heeft geen winstoogmerk en is onafhankelijk. 
De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor de 
werkzaamheden die zij uitoefenen; indien zij uit hoofde van hun functie kosten 
maken, kunnen zij deze op basis van ingediende declaraties vergoed krijgen. 

Het uitkeringsbeleid van de Stichting is verder zodanig dat de stichting kan worden 
aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 32 lid 1 sub 3 van de 
Successiewet 1956 juncto artikel 6.33 sub b van de Wet inkomstenbelasting 2001. 



Bij het ontbinden van de Stichting wordt een eventueel batig saldo besteed ten 
behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortig 
doelstelling. 

Inkomsten 

Stichting Ganesha ontvangt noch incidentele noch structurele subsidie van de 
overheid. Hierdoor is de stichting volledig afhankelijk van donaties (geld of natura) 
van particulieren en bedrijven, van acties, sponsorlopen en evenementen door de 
stichting zelf of derden opgezet. 


